
 Külföld-Belföld 2021. február 22.
hétfő 5

Hétvégéhez képest nem kevés fertőzött

A vasárnap déli hivatalos tájékoztatás szerint az elmúlt 24 óra alatt 2419 koronaví-
rus-fertőzöttet diagnosztizáltak (összlétszámuk 779 695) 12 962 PCR-teszt és 3683 
antigénteszt alapján. Ezt megelőzően szombaton 2721-gyel, pénteken 2712-vel, 
csütörtökön 3058-cal emelkedett az újonnan azonosítottak száma Romániában. Teg-
nap 52 koronavírusos beteg vesztette életét (eddig 19 847 elhalálozást jegyeztek), 
intenzív osztályon 968 személyt kezelnek (az eddigi rekord 1299). Jelenleg 35 515 
aktív fertőzéses esetet tartanak nyilván, és 7182 beteget ápolnak kórházban.

Orbán Viktor: veszélyes pillanatban van Magyarország

„Egy nagyon veszélyes pillanatban vagyunk, meredeken emelkednek ugyanis a 
koronavírus-járvány számai, a tendencia különösen rossz” – mondta Orbán Viktor 
miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A mi-
niszterelnök kifejtette, „az dönti el a sorsunkat”, hogy a beoltottak vagy a harmadik 
hullám görbéje lesz gyorsabb. „Ha az oltások gyorsabbak lesznek, és többen kérik, 
akkor életeket nyerünk, ha viszont a harmadik hullám görbéje lesz erősebb, életeket 
veszítünk” – fogalmazott a kormányfő. A tegnapi hivatalos adatok szerint meghalt 
47, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 2912 magyar állampolgárnál mu-
tatták ki a koronavírus-fertőzést Magyarországon. Az anyaországban eddig 445 535 
embert oltottak be, közülük 190 705-en már a második oltást is megkapták. Jelenleg 
is tart a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfi -
zer- és Szputnyik-vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus 
betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Zöld jelzést kapott a hatóságoktól a kínai 
Sinopharm-vakcina is, így ezen a héten azzal is kezdődhet az oltás.

MÁSFÉL MILLIÓNÁL IS TÖBBEN SZEREZTEK IMMUNITÁST ROMÁNIÁBAN A KORONAVÍRUS ELLEN

Több már a beoltott, mint a fertőzött
Meghaladta a koronavírus ellen 
beoltottak száma a járvány kezdete 
óta beazonosított fertőzöttekét, en-
nek nyomán már több mint másfél 
millióra tehető azok száma Romá-
niában, akik ellenállóvá váltak a 
Covid–19-cel szemben.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A koronavírus ellen beoltottak száma 
meghaladta a fertőzöttekét – adta 
hírül szombaton a Covid–19 elle-

ni oltással kapcsolatos tevékenységeket 
koordináló országos bizottság (CNCAV) 
elnöke. Valeriu Gheorghiţă beszámolója 
szerint szombaton 13 óráig 783 505 beoltott 
személyt vettek nyilvántartásba, miközben 
az igazoltan koronavírussal fertőzöttek 
száma 777 276. Így már több mint másfél 
millióra tehető azok száma, akik – a beteg-
ségen átesve, vagy a betegséget megelőzni 
hivatott vakcina révén – ellenállóvá váltak 
a koronavírussal szemben. A CNCAV elnö-
ke ugyanakkor köszönetet mondott mind-
azoknak, akik az immunizálás mellett 
döntöttek, illetve azoknak, akik jelentős 
erőfeszítéseket tesznek az oltási folyamat 
hatékonysága érdekében. „Csak együtt 
tudjuk legyőzni a világjárványt, csak 
együtt sikerül majd visszatérni a normális 
életünkhöz” – idézte az Agerpres hírügy-
nökség a katonaorvos bejegyzését.

Az országban naponta 33-38 ezer ember 
kapja meg a vakcinát (az országban a Pfi -
zer–Biontech, a Moderna és az Astrazene-

ca oltóanyagával zajlik az immunizálás), 
az újonnan diagnosztizált újabb fertőzé-
sek átlaga pedig napi 2400 körül mozog. 

A napi esetszámok stagnálást jeleznek 
Romániában, az utóbbi hónapban már 
nem lassult a járvány terjedése. Tavaly no-
vember végén a napi esetszám még több-
ször meghaladta a tízezret, a fertőzésszám 
kéthetes átlaga megközelítette a 8500-at, 
az ismert aktív esetek száma pedig 120 
ezer fölött volt. Az akkor kezdődött javu-
ló tendencia megtorpanását jelzi, hogy a 
jelenleg is fertőzőként nyilvántartott aktív 
esetek száma – amely január végéig har-
madára esett – februárban már nem csök-
kent, és továbbra is 35 ezer körül stagnál. 
Hasonlóképpen egy hónapja megtorpant 
a járványnak tulajdonítható elhalálozások 
számának csökkenése: míg tavaly decem-
ber elején a napi 160 haláleset számított át-
lagosnak, január 21-éig az utóbbi kéthetes 
átlag napi 80-ra esett, a csökkenés azóta 
lelassult, jelenleg a napi 70 haláleset szá-
mít átlagosnak.
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Ú jabb erdélyi nagyváros polgármestere 
fejezte ki nemtetszését a települése-

ken elrendelt korlátozások módszertanával 
kapcsolatban, ezek módosítására szólít-
va a bukaresti hatóságokat. Gabriel Pleşa, 
Gyulafehérvár kormánypárti, az USR–PLUS 
színeiben megválasztott elöljárója szerint a 
koronavírus terjedésének megfékezését cél-
zó járványügyi intézkedések rögzítése során 
fi gyelembe kell venni a helyben elvégzett 
tesztek számát is. A polgármester a hétvégén 
közleményt bocsátott ki a témában, majd 
több sajtóterméknek nyilatkozva úgy fogal-
mazott: jelenleg az a „nevetséges” helyzet 
áll elő, miszerint „jutalmazzák” a keveset 
tesztelő megyéket, míg a lakosságot masszí-
van tesztelő megyék és városok vörös forga-
tókönyv alá kényszerülnek. „Gyulafehérvár, 
ahol az egészségügyi hatóságok megértették, 

hogy tömeges teszteléssel korlátozni lehet a 
fertőzés terjedését, folyamatosan vörös for-
gatókönyv hatálya alá esik. Ahelyett, hogy 
a tesztelések számát is fi gyelembe vennék, 
a mi fejünk fölött mindig ott lebeg a karan-
ténveszély” – panaszolta Gabriel Pleşa. Az 
elöljáró szerint ez az állapot katasztrofális 
következményekkel bír a vendéglátó- és szál-
lodaipar számára, és több ezer ember meg-
élhetését sodorja veszélybe. A polgármester 
azt javasolja, hogy a jár ványügyi korlátozá-
sok foganatosításakor vegyék fi gyelembe 
az elvégzett tesztek számát, ugyanakkor a 
nagyszámú tesztet végző településeken ne 
3, hanem öt ezrelék legyen az az esetszám, 
amelynek nyomán elrendelik a szigorú kor-
látozásokat feltételező vörös forgatókönyvet.

Nemrég hasonló álláspontra helyezkedett 
Kolozsvár és Temesvár polgármestere is, 
elégedetlenségüknek adva hangot amiatt, 
hogy a hatályos rendelkezések a masszívan 

tesztelő településeket/megyéket „büntetik”. 
Emil Boc, a kincses város liberális elöljáró-
ja a napokban úgy fogalmazott: „padlóra 
került” Kolozsvár gazdasága amiatt, hogy 
a hatóságok a fertőzöttségi ráta kiszámítá-
sakor nem veszik fi gyelembe az elvégzett 
tesztek számát. A polgármester úgy véleke-
dett, hogy a nagyszámú elvégzett teszt „ge-
nerálja” a sok fertőzöttet Kolozs megyében 
és a megyeszékhelyen, ahol hónapok óta 
nem sikerül 3 ezrelék alá csökkenteni a fer-
tőzöttségi mutatót. „A nem korrekt országos 
kritériumok megölik Kolozsvár gazdaságát” 
– fogalmazott egy rádióműsorban Boc, aki 
szerint nem mindegy, hogy a fertőzöttségi 
rátát 2000 vagy 300 elvégzett teszt alapján 
számolják ki. A polgármester úgy véli, az 
egészségügyi döntéshozók „el vannak száll-
va”, ha nem veszik ezt észre, és azon remé-
nyének adott hangot, hogy a jövőben változ-
tatnak a rendelkezéseken.

Újabb polgármester elégedetlen a korlátozásokkal
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Cîțu: közel a schengeni,
távol az eurócsatlakozás
Románia idén csatlakozhat a schengeni 
övezethez, ha pozitív lesz az együttműkö-
dési és ellenőrzési mechanizmus (MCV) 
keretében készülő jelentés, a román euró 
viszont leghamarabb 2027-ben jöhet – 
állítja Florin Cîțu. A miniszterelnök egy 
tévéinterjúban közölte, az ország 2011 
óta készen áll a schengeni csatlakozásra, 
amihez szerinte közelebb került, miután 
kormánya határozatot fogadott el a bírák 
és ügyészek által elkövetett bűncse-
lekményeket vizsgáló ügyészség (SIIJ) 
felszámolásáról. A kormányfő a Digi24 
hírtelevíziónak nyilatkozva reményének 
adott hangot, miszerint idén megtörtén-
het a csatlakozás valamennyi határát-
kelővel, ám nem tartja kizártnak, hogy 
első körben csak a repülőterek lesznek 
kedvezményezettek. Cîțu szerint az euró 
bevezetését kissé késlelteti a 2020-as 
válság, és az eurózóna előszobájába vala-
mikor 2024–2025-ben léphet be az ország, 
az egységes európai fi zetőeszközt pedig 
2027-ben vagy 2028-ban vezetheti be.

Nagy átoltottság, Izrael nyit
Megnyíltak tegnap a boltok, a bevá-
sárlóközpontok és a piacok, valamint 
a kulturális és sportintézmények, és 
újraindultak számos újabb településen 
az iskolák Izraelben. A mintegy 9,3 milli-
ós országban a 16 év fölötti lakosságból 
már 4,3 millió embert, köztük a hatvan 
év fölöttiek 89 százalékát már legalább 
egyszer beoltották. A fokozatos nyitás 
második szakaszában, öt hónapos szünet 
után szigorú járványügyi korlátozásokkal 
ismét megnyíltak az uszodák és a kondi-
termek, az utcafrontra néző boltok, a be-
vásárlóközpontok és a piacok, valamint a 
múzeumok és a könyvtárak is. A boltok-
ba minden vevő beléphet maszkban és a 
kétméteres távolság megtartásával, de a 
kulturális és sportintézményekbe csak az 
egészségügyi minisztérium oltási igazo-
lását felmutatókat vagy már nem fertőző 
volt vírushordozókat engednek be.

Tűzharc a fegyverboltnál
Három ember meghalt, miután tűzharc 
tört ki egy külvárosi fegyverboltban az 
Egyesült Államokban, New Orleansban 
– közölte a helyi rendőrfőnök. Joseph 
Lopinto elmondta, helyi idő szerint 
szombat délután ismeretlen támadó 
tüzet nyitott, és két embert halálosan 
megsebesített a híres francia negyedtől 
alig nyolc kilométerre, Metairie előváros 
egyik fegyverboltként és fedett lőtérként 
működő üzletében. Többen – a fegyver-
bolt eladói és az ott tartózkodó vásár-
lók – viszonozták a tüzet, és lelőtték a 
támadót, akinek indítéka nem ismert. 
Két sebesültet kórházba vittek.

Hazatért a náci táborőr
Visszatért Németországba egy náci 
koncentrációs tábor egykori őre, aki 
több mint hatvan évig élt az Egyesült 
Államokban, ahonnan tavaly kiutasítot-
ták – közölte a német szövetségi rend-
őrség. A 95 éves Friedrich Karl Bergert 
nem tartóztatták le, de a rendőrség 
kihallgatta a frankfurti repülőtéren. Egy 
memphisi bíróság tavaly februárban úgy 
döntött, Bergert ki kell toloncolni, mert 
az észak-németországi Celle városában 
vizsgálatot indítottak ellene háborús bű-
nök elkövetésének gyanújával. A férfi  azt 
állította, néhány hétig őrzött ugyan ra-
bokat a holland határhoz közeli Meppen 
térségében, de sem gyilkosságoknak, 
sem visszaéléseknek nem volt tanúja. Az 
ellene zajló eljárást végül terhelő bizonyí-
ték híján decemberben megszüntették.

Az oltási koordinátor köszönetet mondott azoknak, akik az immunizálást választották




